
            H.S.V. “de GOUDKARPER”              
te Barger-Compascuum 

 
 

Organiseert zaterdag 7 september 2019. 
 

                             GESCHEIDEN  KOPPEL  WEDSTRIJD        
 

Er word gevist in twee gescheiden vakken: 
1 vak aan het Bladderswijk vanaf brug Oranjedorp richting Klazienaveen.  ٭ 
1 vak aan het Bladderswijk vanaf brug Oranjedorp richting Emmen.  ٭ 
 

Winnend koppel € 150,=  {bij maximale deelname} 
Overige prijzen zijn levensmiddelen pakketten. 

Prijsverdeling 1 op 4,  max. 34 koppels. 
 
Opgave bij voorkeur telefonische o.v.v. naam en telefoonnummer, en kan van ma. t/m vrij. tussen 
18:00 en 20:00, en t/m 3 september. Telefonische opgaven betalen via de bank, op Iban nr. 
NL65RABO0104307641 o.v.v. Koppelwedstrijd en een code, die code ontvangt  
u bij de telefonische opgave,  inleg moet binnen zijn voor 07 september,  geen betaling ontvangen, is 
geen deelname. Het inschrijfgeld bedraagt  € 25,- per koppel. 
Opgaven bij:   H. Hartmann  tel: 0591-351513 

M. Huysmans     tel: 06-53155774 
 
De loting is bij Clubhuis “de Vijverhoek”, bij de visvijver, tegenover Postweg 203. 
Loting vindt plaats van 7.15 uur tot 8.00 uur. Clubhuis is open vanaf 7.00  uur.  
Vanaf 8.00 uur mag men naar het water, en wordt er niet meer geloot.  
Er word gevist van 9.00 tot 13.00 uur. 
 
Beknopt reglement: 
Alle soorten vis komen in aanmerking, met uitzondering van paling, snoek en snoekbaars.  
De vereniging is op geen enkele manier aansprakelijk voor het in bezit hebben van beschermde 
vissoorten en/of ondermaatse vis en/of vis waarvoor een gesloten tijd geldt. 
Er wordt gevist op punten,  nr. 1 krijgt 1 punt, nr. 2 krijgt 2 punten, nr. 3 krijgt 3 punten, enz. 
Het koppel met het minst aantal punten is dus winnaar. Bij gelijke stand is het gezamenlijke gewicht 
van de gevangen vis doorslaggevend. 
Het is niet toegestaan: 
A. Met meer dan 1 hengel te vissen. 
B. Gebruik te maken van verse de vase,{bloedwormpjes} 
C. Gebruik te maken van gekleurde maden. 
Het is verplicht de gevangen vis in een ruim leefnet te bewaren, alleen levende vis mag ter weging 
worden aangeboden, bij dode vis in bezit word er niet gewogen bij betreffende deelnemer. 
 
We zien u graag op 07 september 2019,  
Het bestuur “H.S.V. De Goudkarper”  

                                                                                  :Parcours in onder voorbehoud ٭
   De wedstrijd leiding behoud zich het recht om, welke reden dan ook, hiervan af te wijken. 
   Mocht dit van toepassing zijn dan zal dit z.s.m. worden vermeld op onze website http://www.hsvdegoudkarper.nl ,  
   of op welke wijze dit ook maar mogelijk is. 


